— 5.12 - Koncert charytatywny na rzecz samotnych matek w Filharmonii
— 6.12 - „Cudowna lampa Aladyna” PREMIERA w BTD
— 14.12 - Jarmark jamnenski, Muzeum
— 31.12 - Sylwester z Kasią Kowalską
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Dających radość i odpoczynek cudownych Świąt Bożego Narodzenia, Pełnego wzajemnej życzliwości spotkania przy wigilijnym
stole, Rodzinnego ciepła, wewnętrznego spokoju i wiary w przyszłość, Czasu spędzonego bez pośpiechu, trosk i zmartwień, Radości, pokoju oraz błogosławieństwa Bożego, a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 roku
życzy
Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina

Święta

Małgorzata Wierzejewska, sekretarz redakcji radia Eska
Rock. – Z Koszalina pamiętam
choinki, i masę ludzi, którzy
wracali z nimi do domu, często przywiązując je sznurkiem
do samochodu. Albo zjeżdżanie
na sankach spod pomnika Hasiora. Trzeba było ostro hamować przed ulicą. Koszalin jest
magiczny. I zawsze chętnie się
tu wracam. I tęsknię. W święta
szczególnie, więc po prostu nie
ma siły, żebym została w Warszawie:)

Agnieszka Miernicka, stylistka, PR manager. – Wracam do
Koszalina na święta, bo to miejsce, z którego pochodzę i jest to
naturalna kolej rzeczy. Spędzałam święta w wielu miejscach,
ale nigdzie nie czułam się naturalnie i błogo jak tu. Mieszkając
w Warszawie na co dzień żyjemy w ciągłym pośpiechu i gonitwie, Koszalin więc jest dla mnie
oazą spokoju i miejscem, w którym w końcu mogę odpocząć.

fot.: archiwum prywatne

fot.: archiwum prywatne

XIX - wieczny poeta, Stanisław Jachowicz napisał: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. Zdanie to pasuje jak ulał do
tego co czują koszalinianie, którzy na co dzień mieszkają w innych miastach, a w rodzinne
strony ściągają ich święta. Widzą to, czego my mieszkający tu
na co dzień nie zauważamy.

fot.: archiwum prywatne

Święta
w Koszalinie

Oliwia Ziółkowska, dziennikarka, fotograf. – Bardzo ważnym miejscem, bez którego nie
wyobrażam sobie świąt, jest ruchoma szopka bożonarodzeniowa u Ojców Franciszkanów. Rodzice co roku mnie tam zabie-

rali, a ja potrafiłam się w nią
wpatrywać przez długi czas, jak
zahipnotyzowana. Powrót na
święta do Koszalina, to też zawsze dobry moment żeby spotkać się ze znajomymi, którzy
porozjeżdżali się po całej Polsce i świecie. W kawiarni „Lalka” zamawiamy gorącą czekoladę i ciasto marchewkowe i nikomu nie zamyka się buzia od
opowiadania o nowych wydarzeniach.

fot.: archiwum prywatne
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Marcin Retecki, prowadzi w Oslo
warsztaty języka norweskiego
i zaraża do Skandynawii na blogu NocnaSowa.pl – W Koszalinie sporo się zmieniło od mojego
ostatniego przyjazdu. Jeszcze nie
widziałem Rynku po remoncie –
mam nadzieję, że nowa kawiarnia mile mnie zaskoczy. Brakuje takich miejsc, dlatego cieszę
się, gdy się pojawiają. W grudniu
zawsze przyjeżdża wielu znajomych, będzie więc okazja, żeby
ze wszystkimi się zobaczyć. Może
wybierzemy się do lasu albo nad
morze, które zdecydowanie wolę
poza sezonem. Odwiedzę też zaprzyjaźnioną Drewutnię (Emila)
i chętnie zobaczę dobry film na
DKF-ie, jak za starych, dobrych
czasów. ■ (KG)

fot.: materiały promocyjne artystki

Polecamy kultura

Będzie to podwójna premiera z przytupem.
Wyremontowany Rynek Staromiejski ponownie
będzie miejscem, gdzie koszalinianie przywitają Nowy Rok. Tym razem w towarzystwie uznanej artystki Kasi Kowalskiej. To całkiem dobra
okazja, żeby przypomnieć jej drogę artystyczną. Kowalska debiutowała 20 lat temu, jej pierwsza płyta „Gemini” pokryła się potrójna platyną.
Rok później zdobyła Grand Prix i nagrodę publiczności podczas Sopot Festival. Ma na swoim koncie także rolę narkomanki w filmie „Nocne graffiti”. Można powiedzieć, że druga połowa
lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia należała do niej – każdy kolejny jej album uzyskiwał status platynowego. Po 2000 roku, aż do dzisiaj nagrała kolejnych pięć płyt, w tym bardzo
dobrze przyjęty zarówno przez fanów, jak i krytykę album z utworami Grzegorza Ciechowskiego „Moja Krew”. Jako nastolatka, na znak buntu
przeciw powszedniości życia w małym miasteczku, z głową ogoloną jak Sinead O’Connor, uciekła z domu na rockowy festiwal do Jarocina. Już
wtedy muzyka była dla niej czymś niezwykłym,
ogromnym źródłem emocji i siły. Dziś to ona, poprzez swą muzykę, daje ludziom wyjątkowe emo-

Sylwester
z Kasią Kowalską
cje i siłę, by zmierzyć się z codziennością. Kasia
Kowalska ma swoim koncie wiele prestiżowych
nagród i choć od wydania pierwszej płyty minęło dużo czasu i wiele w jej życiu się wydarzyło,
to pewne rzeczy pozostają niezmienne: jej niecodzienna wrażliwość na dźwięki, miłość do muzyki i pasja z jaką ją wykonuje. ■ (KG)
31.12 – Sylwester z Kasią Kowalską,
Rynek Staromiejski
23:30 – start I części koncertu
23:55 – życzenia dla mieszkańców
od prezydenta miasta
00:00 – fajerwerki
00:10 – II część koncertu

Polecamy kultura

Eksperymentujące
Małe Miasta
Duet MM to bezprecedensowy projekt na polskiej scenie alternatywnej. Ich muzyka to mieszanka odważnych elektronicznych brzmień z domieszką hip-hopu i eksperymentalnego R&B.
Dwóch Mateuszów, dwa różne nurty muzyczne i jedna pasja. Mateusz Holak, na co dzień gitarzysta i wokalista w zespole Kumka Olik oraz Mateusz Gudel, który wyprodukował płytę rapera
Abla, stworzyli wspólny projekt. – Nasza muzyka
jest wypadkową tego, czego słuchamy i co robimy
– mówi Mateusz Holak – stąd połączenie takich
odległych, wydawałoby się klimatów. W trakcie
kilku miesięcy udało nam się wypracować coś, co
może trudno zdefiniować, ale co na pewno podoba
się naszym widzom. Na razie nie ma ich zbyt wielu, ale wierzymy, że to się będzie zmieniać – śmieje się Holak. Zdaniem chłopaków z Małych Miast,
rap jest bardzo eklektyczny, czerpie z wielu źródeł
i dlatego ich produkcje w tej właśnie przestrzeni
można osadzić. – To, co gramy może nie jest rapem i w żaden sposób nie nawiązuje do polskich
wpływów hiphopowych, ale mógłbym naszą muzykę umiejscowić gdzieś w tych rejonach – mówi

fot.: materiały promocyjne zespołu
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Gudel, który zaznaczył jednocześnie, że przyklejanie Małym Miastom metki „składu raperskiego”, jest przesadą. – Nie jeździmy na deskorolce i nie dbamy o „piąty element” tej subkultury
– dodaje. Debiutancki album Małych Miast ukaże się w grudniu tego roku, do tego czasu formacja będzie sukcesywnie prezentować nowe utwory, sesje koncertowe oraz remixy. Jesienią odbyły
się pierwsze występy MM, u boku takich artystów
jak Mykki Blanco, Mister D. czy Kixnare. Jako
duet producencki zrobili już remixy dla takich artystów jak Ten Typ Mes, W.E.N.A x VNM, XXANAXX, Spinache czy Night Marks Electric Trio.
Za ten ostatni otrzymali pierwszą nagrodę w konkursie wytwórni U Know Me Records.
Macie niepowtarzalną okazję posłuchać nowego, oryginalnego projektu, na kilka chwil przed
zdobyciem przez nich dużej popularności. ■ (KG)
4.12, Małe Miasta, godz. 20:00, Club105, bilety
w przedsprzedaży 10 zł, w dniu koncertu 15 zł, dostępne w kasie kina Kryterium, w kasie CK105
i na www.ck105.koszalin.pl

Polecamy kultura

Trudno sobie wyobrazić polską rozrywkę bez
kabaretów. Ich tradycja sięga wczesnych lat 60.
minionego stulecia. Od „Dudka” przez Laskowika, „Potem” aż po „Łowców.B”. Kiedyś, w czasach
cenzury podobno łatwiej było rozśmieszyć widownię niż dziś. Ale śmiałków nie brakuje, a pomagają im w tym niemal wszystkie stacje telewizyjne. Całkiem nową propozycją jest projekt koszalinianina Szymona Łątkowskiego „Szymon
mówi kabarety”. Mimo krótkiego stażu, dał się
on poznać widowniom w wielu miastach, a także ponadregionalnie, czyli w internecie. SMK to
mieszanka komedii, kabaretu i stand-up'u! Humor inteligentny, błyskotliwy pełen absurdu,
ironii i ciekawych obserwacji rzeczywistości.
SMK to kilkanaście postaci i kilkadziesiąt minut skeczów i kabaretowej rozrywki. Od Polskiego Ziemniaka utyskującego na „kolegów” innych
narodowości po Batmana walczącego z depresją,
od Lekarza oferującego cud suplementy po James’a Bonda ratującego świat przed zagładą, czy
Szekspira walczącego z rutyną dnia codziennego,
czyli kacem. Podczas występu w CK105 będzie
można obejrzeć najnowszy repertuar Łątkowskiego i premierę nowego programu „Sam Przeciwko Polsce”, który zyskał uznanie w oczach
jurorów i widowni Przeglądu Kabaretowego
Fermenty 2014 (2. miejsce oraz nagroda publiczności). Szymon zwyczajowo podczas wieczoru
artystycznego występuje w smokingu i muszce,
które są jego znakiem firmowym, obecnym tak-

fot.: materiały promocyjne artysty

Kabaretowy
Szymon w Clubie105

że w logo SMK oraz kilkukrotnie przebiera się za
różne postacie, ubogacając tym samym spektakl
o dodatkowe wrażenie wizualne. Jednym słowem
na scenie niby jest jeden człowiek, a wygląda jakby było ich wielu.
Na jego stronie internetowej możemy znaleźć
różne informacje, także takie, którymi inni artyści raczej się nie dzielą. Dowiadujemy się na przykład jak Szymon czuję się: na scenie, obok sceny,
za sceną, przed sceną, bez sceny, poza sceną i pod
sceną. Zapraszamy! ■ (KG)
5.12 Szymon Mówi Kabarety, godz. 19:00, Club105,
bilety w przedsprzedaży w cenie 10 zł, w dniu
występu 15 zł, dostępne w kasie kina Kryterium,
w kasie CK105 i na www.ck105.koszalin.pl
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Aktywny Koszalin

Pomagają
młodym
Koszalińskie Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym” ma już 20 lat i od początku
postawiło sobie jasny cel: mieć wpływ na to, czym
żyje młodzież, nie czekać aż coś się zmieni, tylko
samemu to zmieniać. Violetta Południak i Marta
Wołoszyn od wielu lat z niewielkimi zmianami liderują stowarzyszeniu. Tutaj dorośli i młodzi liderzy, szkolili się i rozwijali swoje umiejętności, aby
stworzyć taką organizację, w której młodzi ludzie
będą pomagali sobie nawzajem. Spędzali ze sobą
każdą wolną chwilę, budowali relacje, w których
wartością była bliskość, uwaga wobec drugiej osoby, pozwalająca lepiej ją zrozumieć. Uczyli się być
razem, bawić się, aktywnie żyć bez alkoholu, narkotyków. Szukali sensu życia, dużo rozmawiali, słuchali siebie nawzajem. Przez lata organizowali zloty dla młodzieży z całej Polski, w czasie ferii i wakacji – letnie i zimowe obozy, wydawali gazetę, wciąż
brali udział w warsztatach związanych z komunikacją, pomaganiem i radzeniem sobie w sytuacjach
trudnych. Uczyli się kręcić filmy, być dziennikarzami, robić zdjęcia, tworzyć muzykę. Współpracowali z podobnymi organizacjami z Niemiec i Holandii. Na co dzień dbali o to, aby swoich rówieśników
zarażać postawami i pasjami, które im samym pomagały żyć i się rozwijać. Na urodzinowe spotkanie przyjechało do Koszalina sto kilkadziesiąt osób,
byłych członków Stowarzyszenia, aby razem uczcić

jubileusz. Przyjechali z całej Polski i Europy. Wspominali dawne czasy, historie sprzed ponad 20 lat.
Dziękowali ludziom, od lat wspierającym Stowarzyszenie, mającym swój udział w rozwijaniu organizacji. Wiele osób podkreślało, że dzięki Młodzi
Młodym żyją, że był to ich dom, w którym dojrzewali po to, aby robić w dorosłym życiu to, co przynosi im satysfakcję. Sporo osób skończyło psychologię, socjologię, pedagogikę. Pracują w zawodach,
dzięki którym pomagają innym, są założycielami, zarówno w Polsce, jak i za granicą, organizacji o podobnym charakterze, jak Młodzi Młodym.
Stowarzyszenie działa w budynku przy ul. Zwycięstwa 168 i ciągle jest to miejsce, gdzie każdy młody
człowiek może przyjść i znaleźć potrzebną mu pomoc. Nadal jest tak, że działają tu grupy młodzieżowe, które uczą się pomagać swoim rówieśnikom.
Wszystkie działania prowadzone są pod okiem specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów,
którzy lubią młodzież i są pasjonatami takich działań. Pracują oni z rodzicami i wszystkimi osobami, które mają wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka. To siła Młodzi Młodym - zespół ludzi
dorosłych, pełnych energii i entuzjazmu, którym
chce się chcieć oraz pełna pasji młodzież. Wszystkim zainteresowanym kontaktem ze stowarzyszeniem zapraszamy na stronę: www.młodzi-młodym.
koszalin.pl ■ (KG)

Wesele Jamnejskie w BTD

Dni Koszalina

Bednarek

33. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”

Co roku przybywa utalentowanych młodych koszalinian w dziedzinie kultury, co roku wzrasta liczba
widzów na imprezach kulturalnych i co roku przybywa nam nowych imprez. Do tych najbardziej znanych dołączył ostatnio festiwal „Na Fali” i Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu – Debiuty
„Strzała Północy 2014”. Za to kulturalne zaangażowanie koszalinian serdecznie dziękuję.


Piotr Jedliński, Prezydent Koszalina

Groniec śpiewa
Osiecką w CK105

Europejski Festiwal
Integracja Ty i Ja
„Kali babki” w BTD

Festiwal na Fali

Festiwal m-Teatr
Otwarcie Clubu 105
Dawid Podsiadło

Hity
kulturalne

2014
Koncert Meli Koteluk
w CK105

Hanza Jazz Festiwal w CK105

„Reflektor” i Hanna
Śleszyńska w BTD

Good Vibe Festiwal

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Waldemar Jarosz

fot.: Waldemar Jarosz

Kalendarium kulturalne

• Waldemar Jarosz w Muzeum

• „DKF Mama” w kinie Kryterium

1 Poniedziałek

Wydarzenia stałe
Czynne dla zwiedzających od
godz. 10 do 16 (w poniedziałki
nieczynne). Ceny:
bilet normalny - 10 zł
bilet ulgowy - 8 zł
bilet rodzinny (2x2) - 32 zł
bilet zbiorowy - 5 zł
bilet wstępu na jedną
wystawę - 5 zł

Kuźnia pomorska – Dzieje
Koszalina od średniowiecza
do współczesności – Warsztat
szewski – Osieki 1963-1981 wystawa sztuki współczesnej
– Sztuka dawna i rzemiosło
od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza (wystawa archeologiczna).

— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem pt. „Co to jest praw-

W środy wstęp na ekspozycje
stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp na
wernisaże wystaw jest bezpłatny. Bilet wstępu uprawnia do zwiedzania wszystkich
ekspozycji w budynkach Muzeum przy ul. Młyńskiej (wyjątkiem jest bilet wstępu na
jedną wystawę, który uprawnia do wstępu na jedną wybraną przez zwiedzającego ekspozycję). Oprowadzenie po ekspozycjach odbywa
się po wcześniejszym uzgodnieniu.

WYSTAWY CZASOWE

Dolan, dramat kanadyjski
2014. Bilety: 9 zł, kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

WYSTAWY STAŁE

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem –

—

Menażeria Waldemara Jarosza to swoiste panopticum,

pokazujące świat ludzi i zwierząt w krzywym, bardzo kolorowym i nieco groteskowym zwierciadle. Waldemar
Jarosz wiązany z Koszalinem
od ponad trzydziestu lat, brał
udział w ekspozycjach z cyklu
Fala i założonej w 2003 r. Group4, uczestniczył też w wielu
plenerach oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych,
łącząc twórczość artystyczną z przekazywaniem swych
umiejętności młodzieży oraz
działalnością w związkach artystycznych. Wystawa czynna
do 30 grudnia.

da?” Wyświetlone zostaną
filmy „Oto człowiek”, „Jam
zwyciężył świat” oraz „Święta rodzina”. Wstęp wolny,
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF „Mama”, reż. Xavier

— 19:00 – 01:00
XIV edycja akcji „Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka”, wystąpi

DIOX, rozgrzaniem publiczności zajmą się Mosad/Kocur.
Poza koncertami o odpowiedni klimat zadbają uczestnicy
6. edycji Rap Ringu. Podczas
eventu przewidywane są konkursy, w których będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Wejściówki można rezerwować u pod nr telefonu: 662
017 966 oraz w biurze samorządu studentów Wydziału
Mechanicznego (pokój 407,
blok B. Pierwsze 300 sztuk
w cenie 20 zł, pozostałe 25 zł,
wejście w dniu koncertu 30 zł.
Klub Kreślarnia, ul. Rejtana;

fot.: materiały promocyjne

fot.: materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: fot.: freeimages.com
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• Dyskusyjny Klub Książki KBP

• Spektakl słowno-muzyczny w KP

3 Środa

4 Czwartek

— 15:00
Koncert z cyklu „Scena Seniora”. Wystąpią laureaci mię-

— 18:00
„Kiedy w końcu będę dzieckiem” - spektakl słowno -

— 18:30
Charytatywny maraton

2 Wtorek

dzyszkolnego V Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Wyśpiewać Polskę” zorganizowanego
przez Szkołę Podstawową nr
6 w Koszalinie, I-go Konkursu
Poezji Patriotycznej zorganizowanej przez Gimnazjum nr
6 w Koszalinie, Chór „Frontowe Drogi”, wstęp wolny,
Domek Kata;
— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki

Jonas Jonasson „Stulatek,
który wyskoczył przez okno
i zniknął”, Ponad milion
sprzedanych egzemplarzy
w samej Skandynawii! Życiowa podróż szwedzkiego Forresta Gumpa po ostatnich stu latach losów świata.
wstęp wolny, Koszalińska
Biblioteka Publiczna, filia nr
8, ul. Andersa;

muzyczny Koszalińskiej Sceny Literackiej, twórczość
Hanny Kapustyńskiej z Koszalina, uczennicy III klasy Gimnazjum nr 9 im. Noblistów Polskich w Koszalinie, laureatka pierwszej
edycji konkursu KSL: „Tam
gdzie śpiew morskiej fali”,
kategoria do 18 lat. W prezentacji tekstów obok autorki koleżanki ze szkoły: Małgorzata Wierzbińska, Lidia
Banaszczyk i Monika Cychowska. Oprawa muzyczna: Wiktoria Wojciechowska. A na scenie fotel bujany
i świat bajecznych przytulanek wprowadzi nas i naszych
gości w zbliżające się ulubione święto naszych najmłodszych, czyli św. Mikołaja.
Wstęp wolny Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

• Charytatywny maraton w Kawałku Podłogi

„Zumba dla Agnieszki Gawron - śpieszmy się kochać ludzi!” Przyłączamy się do Akcji Hajs dla Nony na Facebooku. Gwarantujemy
niezapomniane 3 godziny
Zumby z cudownymi
instruktorami w zamian
za okazanie Waszych Serc
Agnieszce, która cierpi na
zanik mięśni. Do udziału
w Maratonie upoważnia
wpłata cegiełki (zbierane
przy wejściu do lokalu).
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska,
— 20:00
Małe Miasta. Inf. str. 5

Bilety w przedsprzedaży 10
zł, w dniu koncertu 15 zł,
dostępne w kasie kina Kryterium, w kasie CK105 i na
www.ck105.koszalin.pl.
Club105;

fot.: materiały promocyjne artysty

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Łukasz Ziętek

Kalendarium kulturalne

• Koncert charytatywny na rzecz samotnych matek

• „Piorun i Magiczny dom” w kinie Kryterium

• Ewa Farna w Hali Widowiskowo-sportowej

— 18:30
Koncert charytatywny na
rzecz samotnych matek.

— 10:00
Turniej recytatorski im. Cypriana Kamila Norwida adre-

życia. Nie spodziewa się nawet, jakie niespodzianki szykuje dla niego los. W innej
części świata bowiem podstępny czarnoksiężnik Roeoender szykuje już plan,
jak przy jego pomocy zdobyć
magiczną lampę, przeznaczoną wyłącznie chłopcu...
Bilety na premierę: 20 zł.
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny;

5 Piątek

Koncert skrzypcowy D-dur
op. 35 Piotra Czajkowskiego, koncert fortepianowy a-moll op. 16 Edwarda Griega. Dochód z imprezy zostanie przekazany na utworzenie
i prowadzenie mieszkania
chronionego dla samotnych,
bezdomnych matek. Na koncert zaprasza Fundacja „Zdążyć z Miłością”. Cena cegiełki uprawniającej do udziału
w koncercie wynosi 50 zł i 70
zł, Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
Szymon Mówi Kabarety, inf.

str.: 6, bilety w przedsprzedaży w cenie 15 zł, w dniu
występu 15 zł, dostępne
w kasie kina Kryterium,
w kasie CK105 i na www.
ck105.koszalin.pl. Club105;

— 20:30
Zumboteka w ramach comie-

sięcznego cyklu piątkowych
imprez tanecznych. Bilety:
10 zł w przedsprzedaży, 15 zł
w dniu wydarzenia. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

6 Sobota

sowany do młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wstęp wolny,
Domek Kata, Teatr Propozycji Dialog, ul. Grodzka;

— 12:00
Kino Małego Widza „Piorun
i Magiczny dom”. Po filmie

spotkanie z Mikołajem. Reż.:
Jeremy Degruson, animacja,
przygodowy, familijny; 2013,
Belgia Młody kot szukając
schronienia przed burzą trafia do dziwnego domu, którego właścicielem jest stary magik. Bilety: 10 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 16:00
„Cudowna lampa Aladyna”
PREMIERA, Duża Scena.

W pewnym perskim miasteczku w ubogim domu
mieszka chłopak Aladyn,
który kocha życie i stara się
czerpać z niego pełnymi garściami. Jest może łobuzem
i wolnym duchem, ale przy
tym ma odważne serce i nie
poddaje się troskom dnia codziennego, chce żyć pełnią

— 19:00
Koncert Ewy Farny - niezwy-

kłe show w Mikołajkowy
wieczór! Bilety: 25 – 40 zł,
Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. Sniadeckich;
— 20:00
Tribute to Dime Pantera,

koncert zespołu Quy z Połczyna Zdroju, laureata Generacji 2014, także muzyka,
teledyski i koncerty Pantery,
bilety: 8, 12, 16 zł, Pub
Graal, ul. Piłsudskiego;

— 20:00
Recital Pawła Barów, uczest-

nika V edycji programu Voice of Poland, bilety: 10 zł
dla studentów, pozostali 15
zł. Teatr Variete – Muza,
ul. Morska;

fot.: Archiwum KSM

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Izabela Rogowska

12-13

• „Kali Babki” w BTD

• Krajowe Bractwo Literackie w Klubie KSM

8 Poniedziałek

9 Wtorek

— 12:00
„Cudowna lampa Aladyna”,

— 9:00 - 18:00
„Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci”, Duża Scena. Bałtycki

— 9:00 i 11:15
„Cudowna lampa Aladyna”

— 19:00
Krajowe Bractwo Literackie
z Koszalina zaprasza na Wieczorek literacki zatytułowany „Uśmiech Gwiazdy Betlejemskiej”. W programie:

— 18:00
DKF „Brud”, reż. Jon S. Baird,

7 Niedziela
Duża Scena - Spektakl Familijny, bilety: 15 zł, Bałtycki
Teatr Dramatyczny, Plac
Teatralny;
— 17:00
„Single i remiksy” Marcina
Szczygielskiego. Bilety w ce-

nie 90 zł (parter) i 70 zł (balkon). Bilety do kupienia w
kasie kina Kryterium. Sala
widowiskowa CK105;
—19:00
„Kali Babki” - Scena na Za-

pleczu „...Historia „Tulipana” jest idealna, to świetny materiał dramatyczny.
Przypomina klasyczną postać Don Juana. Ciągła pogoń za szczęściem zatracając w tym wszelkie granice,
to bardzo uniwersalny temat
poruszany w literaturze od
dawna. To też opowieść o kobietach, które skrzywdził,
a upatrywały w nim księcia
z bajki...”. Bilety: normalny
- 30 zł, ulgowy 25 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny;

Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny;

autorecytacje wierszy Brackich poetów, „Nie tylko wierszem, czyli felieton Romka
D.” i muzyczne przerywniki zespołu „Anima” z Zegrza
Pomorskiego. Ponadto słodki
poczęstunek oraz możliwość
zaopatrzenia się w tomiki
poetów z KBL. Bliższe informacje na: www.bractwo.bloog.pl. Wstęp wolny. Klub
Osiedlowy „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa 148;

• DKF „Brud” w kinie Kryterium

- Duża Scena, bilety: 15 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny;

Wielka Brytania 2013, dramat, wyk. J. McAvoy, J. Bell.
Edynburg. Detektyw Bruce Robertson pracuje w wydziale kryminalnym miejscowej policji. Jest uzależniony od alkoholu, narkotyków,
seksu i pornografii, zastrasza
podejrzanych, bezczelnie wykorzystuje powierzoną mu
przez społeczeństwo władzę.
Pewnego dnia dostaje sprawę brutalnego morderstwa
japońskiego studenta. Bruce skupia się bardziej jednak
na zdobyciu upragnionego
awansu na inspektora. Aby
osiągnąć swój cel, cynicznie
manipuluje kolegami z pracy i stosuje wszelkie możliwe
brudne gierki... Bilety: 9 zł,
kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: fot.: freeimages.com

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• DKF „ Furia” w kinie Kryterium

10 Środa

11 Czwartek

• „Kali babki” w BTD

— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki.

— 12:00
Święty i prezenty - wernisaż.

— 9:00
„Cudowna lampa Aladyna”

• Dyskusyjny Klub Książki w KBP

Wojciech Tochman „Eli, Eli”,
wstęp wolny, Koszalińska
Biblioteka Publiczna, filia nr 9,
ul. Struga;
— 18:00
Rocznicowe czytanie poezji
Rafała Wojaczka - „Wiersz
Jest Mały Mały Kłębek”.

Z okazji 69 rocznicy śmierci
Rafała Wojaczka, w Koszalinie jego utwory będą czytać:
Lech Kamiński, Andrzej
Pitak, Krystyna Pilecka,
Krystyna Kościńska, Adam
Ostaszewski, Andrzej Badowski, Anna Żabińska, Stanisława Schreuder, Agnieszka Miszczor, Waldemar
Miszczor, Helena Kitowicz,
Ewa Maria Turowska, Sabina Marcinkowska, Regina
Adamowicz, Grażyna Piekarewicz, Piotr Jerzy Kawa,
Wiesława Kurowska, Beata
Piocha, oraz wszyscy, którzy wyrażą chęć czytania poezji. Podsumowaniem będzie konkurs jednego wiersza
w oparciu o poezję Leśmiana.
Wstęp: wolny, Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

Kolejna wystawa w cyklu poświęconym Bożemu Narodzeniu. Tym razem rzecz będzie
o najmłodszej świątecznej
tradycji, czyli o prezentach
oraz najbardziej przez dzieci
kochanym świętym – świętym
Mikołaju. Wystawa czynna
do 28 lutego 2015. Muzeum,
ul. Młyńska 37;
— 18:00
Słodkie kolędowanie. Druga

edycja koncertu charytatywnego na rzecz najmłodszych podopiecznych świetlicy Caritas.
Wstępem na koncert są słodycze, które zostaną przekazane występującym dzieciom.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Kryterium Movie „Furia”,

reż. David Ayer, dramat wojenny. Wyk. Brad Bitt, Shia
La- Boeuf. Niemcy, koniec
II wojny światowej. Załoga amerykańskich czołgistów wyrusza za linię frontu w celu obrony alianckich linii zaopatrzenia. Bilety: 10
zł, kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

12 Piątek

- Duża Scena, bilety: 15 zł,
BTD, Plac Teatralny;

— 12:00
Wernisaż I Międzyszk. Konkursu Plastycznego „Młody Artysta” dla szkół gimnazjalnych,

wstęp wolny. Pałac Młodzieży, sala 113, ul. Bogusława II;
— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki. K.

Ryrych „Wyspa mojej siostry”,
wstęp wolny. KBP, filia nr 3,
ul. Młyńska;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Wyjątkowy wirtuoz”. Gioacchino Ros-

sini - Uwertura do opery „Włoszka w Algierze” ... Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Kali Babki” - Scena na Za-

pleczu. Bilety: 25, 30 zł, grupowy (powyżej 15 osób)
20 zł, BTD Plac Teatralny;
— 20:00
Świąteczna Tarantellada,

wystąpią: Que Pasa, Sally, Tarantella Underground,
Shadow Archetype (Gdynia),
bilety: 10 zł, w przebraniu
świątecznym: 5 zł, Club105;

Kalendarium kulturalne

fot.: archiwum filharmonii

fot.: materiały promocyjne BTD

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

14-15

• „Wielka szóstka” w Kinie Małego Widza

• „Szalone nożyczki” w BTD

• Familijny Park Sztuki w Filharmonii

— 11:00 – 14:00
Giełda kolekcjonerska. Im-

kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 11:00
Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych
„Złota Jesień”. Wystąpią ze-

13 Sobota

preza cykliczna, odbywająca się w każdą drugą sobotę miesiąca, podczas której swoje zbiory prezentują
kolekcjonerzy indywidualni oraz członkowie stowarzyszeń skupiających miłośników historii. Zgłoszenia udziału kolekcjonerów
przyjmowane są nie później niż trzy dni przed datą
spotkania, tel. 94 343 20 11.
Wstęp wolny. Muzeum,
ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza „Wielka Szóstka”. Po seansie nie-

spodzianka. Reż.: Don Hall;
animacja, akcja; 2014, USA.
Młody geniusz robotyki Hiro
Hamada wraz ze swoim robotem Baymaxem zostaje
uwikłany w plan zniszczenia
dynamicznie rozwijającego się miasta San Fransokyo. Bohaterowie dołączają do grupy niedoświadczonych śmiałków, walczących
z przestępczością i wspólnie podejmują się misji ratowania miasta. Bilety: 10 zł,

— 12:00
„Cudowna lampa Aladyna” -

Duża Scena, Spektakl Familijny, bilety: 15 zł. Bałtycki
Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny;
— 19:00
„Szalone nożyczki”, Duża

Scena, reż. Andrzej Chichłowski. „Szalone nożyczki”
Paula Pörtnera to niezwykła
komedia kryminalna, rozgrywająca się w wyjątkowy
salonie fryzjerskim, prowadzonym przez Antoniego Kędziorka. Nad salonem fryzjerskim mieszka mistrzyni
fortepianu Izabela Czerny,
a dokładniej mieszkała, ponieważ pewnego dnia zostaje... zamordowana. Ten nieoczekiwany zwrot wydarzeń
ujawni wiele skrywanych tajemnic, których rozwiązaniem zajmie się profesjonalny śledczy w asyście samych
widzów. Bilety: 25 – 40 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
20 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny;

14 Niedziela

społy wokalne, instrumentalne, chóry, zespoły folklorystyczne, kapele ludowe i podwórkowe. Sala kina
Kryterium. Wstęp wolny,
ul. Zwycięstwa 105;

— 11:00 – 16:00
Jarmark jamneński. W świą-

tecznej atmosferze upłynie
ostatni w tym roku jarmark
na dziedzińcu Muzeum. Nie
zabraknie ręcznie przygotowywanych ozdób choinkowych. Podczas imprezy można będzie kupić wyroby rękodzieła (witraże, ekologiczną
biżuterię, zabawki i ozdoby, koronki, pamiątki). Będą
stragany producentów zdrowej żywności i kolekcjonerów
staroci. Atrakcją będą występy zespołów folklorystycznych z Koszalina i okolic.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Familijny Park Sztuki, czy-

li cykl koncertów umuzykalniających dla całych rodzin.
„Bajka o królestwie zaba-

• „Szalone nożyczki” w BTD

wek i jego orzechowym księciu”. Na spotkaniach z dziećmi nie może zabraknąć arcydzieła gatunku - Dziadka do
orzechów P. Czajkowskiego.
Wspaniała muzyka wykonywana na żywo przez dużą
orkiestrę symfoniczną, prawdziwy dziecięcy balet i wciągająca opowieść prowadzona
przez konferansjera o tytułowej zabawce, która w końcu
staje się księciem królestwa
zabawek, to elementy, które
mają za zadanie całkowicie
skupić uwagę młodego, i nie
tylko, odbiorcy. Bilety: 10 zł.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;
— 19:00
„Szalone nożyczki” - Duża

Scena, bilety: 25 – 40 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20
zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny;
— 20:00
Koncert zespołu Romantycy
Lekkich Obyczajów, bilety:

15 zł, przedsprzedaż, 20 zł
w dniu koncertu. Klub
Inferno, ul. Zwycięstwa;

fot.: materiały promocyjne

fot.: materiały promocyjne BTD

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• DKF „Kapitał ludzki” w kinie Kryterium

• „Cudowna lampa Aladyna” w BTD

— 9:00 i 11:15
„Cudowna lampa Aladyna”

— 9:00
„Cudowna lampa Aladyna”,

16 Wtorek

- Duża Scena, bilety: 15 zł.
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny;
— 18:00
DKF „Kapitał ludzki”, reż.

Paolo Virzi, Francja, Włochy 2014, dramat, wyk: F.
Bentivoglio, M. Gioli. Wieczór przed Wigilią w jednym
z miasteczek w północnych
Włoszech. Impreza szkolna dobiegła końca. Kelnerzy sprzątają jedzenie ze stołów. Jeden z nich wsiada na
rower i jedzie do domu, a po
drodze potrąca go samochód.
Kierowca zostawia go w rowie i ucieka. Wypadek jest
wynikiem serii niefortunnych zdarzeń, prowadzących
do tragedii, w którą uwikłanych jest kilka osób... Bilety:
9 zł, Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

17 Środa

Duża Scena, W pewnym
perskim miasteczku w ubogim domu mieszka chłopak Aladyn, który kocha życie i stara się czerpać z niego
pełnymi garściami. Jest może
łobuzem i wolnym duchem,
ale przy tym ma odważne
serce i nie poddaje się troskom dnia codziennego, chce
żyć pełnią życia. Nie spodziewa się nawet, jakie niespodzianki szykuje dla niego los. W innej części świata
bowiem podstępny czarnoksiężnik Roeoender szykuje już plan, jak przy jego pomocy zdobyć magiczną lampę, przeznaczoną wyłącznie
chłopcu... Bilety: 15 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

16-17

• „Zbliżenia” w Szminka movie

• „Plac Waszyngtona” w BTD

• „Uwolnić Mikołaja!” w Kinie Małego Widza

— 9:00
„Cudowna lampa Aladyna”,

— 9:00
„Cudowna lampa Aladyna”,

— 12:00
Kino Małego Widza. Uwolnić
Mikołaja! Po seansie zajęcia

18 Czwartek
Duża Scena, bilety: 15 zł.
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny;
— 18:00
Szminka Movie „Zbliżenia”,

reż. Magdalena Piekorz, dramat psychologiczny. Wyk.
Joanna Orleańska, Łukasz
Simlat, Ewa Wiśniewska.
Marta (Joanna Orleańska) ma
37 lat. Bez przerwy odzywający
się sygnał telefonu: „Martusiu,
odbierz tu mama!” nie pozwala jej czuć się swobodnie nawet w najbardziej intymnych
chwilach. Lata, które spędziła z matką (Ewa Wiśniewska)
pod jednym dachem i ich bliska relacja sprawiają, że kobieta nie potrafi rozpocząć życia
na własny rachunek. Mimo że
prawie każda wizyta u mamy
kończy się awanturą, Marta
wciąż do niej wraca. Kobiety
nie potrafią bez siebie żyć,
dłuższa rozłąka jest dla nich
cierpieniem. Tej sytuacji próbuje sprostać Jacek, który chce
stworzyć z Martą prawdziwy
dom… Bilety: 10 zł, Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

19 Piątek

Duża Scena, bilety: 15 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
Plac Teatralny;

20 Sobota

— 18:30
Koncert symfoniczny „W Bożonarodzeniowym nastroju” Jan

plastyczne. Reż.: C. Smith;
gat.: komedia, familijny;
2014, Wielka Brytania, USA.
Bilety: 10 zł, kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Plac Waszyngtona” - Mała

ści i zespół Czarno na Białym, przygotowani przez
M. Orłowską. Zapraszamy
wszystkich, którzy w pogodnej i świątecznej atmosferze,
chcą zagrać i zaśpiewać kolędy, a także posłuchać piosenek o tematyce świątecznej.
Wstęp wolny. Sala 113. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

Maklakiewicz - Kolędy na chór
i orkiestrę, Hymn Bożonarodzeniowy w aranżacji Davida Willcocksa – „Adeste Fideles”, Anonim „Nie było miejsca
dla Ciebie” c-moll, Irwing Berling - „White Christmas” Es-dur i wiele innych. Bilety: 25,
30, 35 zł, Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
Scena - Reżyseria i adaptacja: Maria Kwiecień. Bilety:
25, 30 zł, grupowy (powyżej
15 osób) 20 zł, Bałtycki Teatr
Dramatyczny, Plac Teatralny;
— 19:00
„Romantic party, szybkie
randki”. 3 minutowe randko-

wanie. Zapisy: tel. 509 818
488. Bilety: 10 zł w przedsprzedaży, 15 zł w dniu wydarzenia. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 18:00
Wspólne kolędowanie. Soli-

— 18:00
„Plac Waszyngtona”, Mała

Scena, bilety: 25; 30 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20
zł Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny;

— 20:00
„Kali Babki”, Scena na Zaple-

czu, bilety: 25, 30 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny;

• „Kali babki” w BTD

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Izabela Rogowska

fot.: materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

21 Niedziela

• DKF „Zimowy sen” w kinie Kryterium

23 Wtorek

• „Królowa śniegu 2” w kinie Małego Widza

— 19:00
„Kali Babki”, Scena na Zaple-

— 18:00
DKF „Zimowy sen”, reż. Nuri

— 12:00
Kino Małego Widza „Królowa Śniegu 2”. Reż.: Ale-

fot.: Monika Kalkowska

czu, bilety: 25, 30 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny, Plac Teatralny;

• Szachowe Grand Prix w Pałacu Młodzierzy

22 Poniedziałek
— 16:30
Grand Prix Przedszkolaków
i Pierwszoklasistów, który

poprowadzi Dariusz Długopolski. Dla zwycięzców przewidziane nagrody niespodzianki, wstęp wolny, Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

Bilge Ceylan, Francja, Turcja 2014, dramat, wyk. Haluk Bilginer, Melisa Sozen.
Aydin, emerytowany aktor
prowadzi mały hotel w centralnej Anatolii. Towarzyszy
mu młoda żona Nihal oraz
siostra Necla. Zimą, w miarę jak śnieg pokrywa step,
hotel staje się schronieniem,
ale także sceną ich dramatów. Film jest studium relacji
trzech bliskich, ale odosobnionych i zdanych na siebie
osób - ich oczekiwań, lęków,
wzajemnych pretensji i zależności. Oszołamiające plenery Kapadocji kontrastują z kameralnym portretem
małżeńskim, opartym na
pełnych napięcia, mistrzowskich dialogach. Bilety: 9 zł,
kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

27 Sobota

xey Tsitsilin; obsada: Sharlto Copley, Sean Bean, Isabelle Fuhrman, gat.: animacja,
przygodowy; 2014, Rosja. Po
tym jak Królowa Śniegu została pokonana, troll imieniem Orm wrócił pracować
do swojego miasta. Mając
dość zwykłego życia, postanawia zdobyć rękę księżniczki. Jednak z każdym kolejnym jego kłamstwem Król
Śniegu zyskuje na sile... Bilety: 9 zł, popcorn za 1 zł.
kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Enter The Year Of The Goat.

Koncert zwiastujący wejście
w nowy, 2015 rok. Zagrają:
koszalińska legenda polskiego death metalu Betrayer +
supports, bilety: 20 zł przedsprzedaż (W klubie oraz
sklepach muzycznych Gram
i Swing) 30 zł w dniu koncertu. Klub Inferno,
ul. Zwycięstwa;

Kalendarium kulturalne

• DKF „Jak dogonić szczęście” w kinie Kryterium

• „Szalone nożyczki” w BTD

— 18:00
DKF „Jak dogonić szczęście”,

— 20:00
Koncert sylwestrowy „Przeboje Franka Sinatry”. Bilety:
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reż. Peter Chelsom, Kanada,
Niemcy 2014, komediodramat, wyk: Simon Pegg, Toni
Colette. Hector jest psychiatrą. Praca przynosi mu coraz
mniej satysfakcji, gdyż nie
potrafi sprawić, aby jego pacjenci poczuli się szczęśliwi.
Pewnego dnia porzuca wygodne życie i wyrusza w samotną podróż w poszukiwaniu prawdziwego szczęścia.
Bilety: 9 zł. kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

31 Środa

90, 110 zł, Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 20:00
Zabawa sylwestrowa. Kawa-

łek Podłogi, ul. Piastowska;
— 21:00
„Szalone nożyczki”, Duża Sce-

2015

fot.: materiały promocyjne BTD

fot.: materiały promocyjne dystrybutora
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na, Spektakl sylwestrowy bilety: 80 – 120 zł. Bałtycki Teatr
Dramatyczny, Plac Teatralny;
— 23:30
Sylwester z Kasią Kowalską.

Rynek Staromiejski;

Kontakty
i rezerwacje
Bałtycki Teatr Dramatyczny
94 342 22 67
Centrala Artystyczna
505 046 724
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
94 3475701
Filharmonia Koszalińska
94 342 62 20
Hala widowiskowo-sportowa
94 343 61 43

Klub Inferno
600 483 666
Kawałek Podłogi
604 43 75 74

Radio Koszalin
94 347 09 00

Klub Studencki Kreślarnia
608 615 380

Teatr Variete Muza
607 900 117 / 94 341 04 95

Kino Kryterium
94 347 57 41/42
Muzeum w Koszalinie
94 343 20 11

Teatr Propozycji Dialog
94 342 52 96

Zupa rybna a`la Ogon (pseudonim męża)
Składniki: 2 karpie małe, sól,
pieprz, papryka słodka i ostra
w proszku, ziele angielskie, listek
laurowy, 3 cebule, 4 duże papryki
czerwone, 2 marchewki,1 pietruszka, 1 seler, 2 duże pomidory, kostka
rosołowa, kilka łyżek mąki.
Przygotowanie: Rybę czyścimy
i kroimy w dzwonki, głowy i ogony gotujemy w wodzie. Dodajemy
pokrojone warzywa i przyprawy
oraz kostkę rosołową. Kiedy zupa
się gotuje, dzwonki z karpia solimy, oprószamy mąką i wstawiamy na chwilę do lodówki. Ugotowany wywar przelewamy przez sito
a następnie wkładamy do niego delikatnie dzwonki karpia i gotujemy
na małym ogniu, aż będą miękkie.
W końcu wykładamy kawałki ryby
na talerz i dolewamy do nich zupę.
Danie podajemy z białym pieczywem posmarowanym masłem solonym. Smacznego :)

fot.: Piotr Pawłowski

fot.: Dawid Perz
fot.: Tomasz Żurek

Żaneta Gruszczyńska-Ogonowska,
aktorka Bałtyckiego Teatru Dramatycznego

Grażyna Bielawska – Cieśla, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej

Dorota Pawłowska, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego

Nie robię żadnych szczególnych potraw na święta, a jedynie tradycyjne.
Na przykład karp smażony w maśle. Przygotowanie: Aby nie czuć
go mułem, przygotowuję go dzień
przed wigilią. Sprawionego karpia
układam w naczyniu, solę, posypuję pieprzem zarówno ziołowym jak
i naturalnym i obkładam plasterkami cebuli. Zostawiam w lodówce na
całą noc. W wigilię topię na patelni masło i smażę dzwonka karpia.
Na koniec podsmażam cebulę. Karp
jest pyszny, a ten sposób podpatrzyłam wiele lat temu u teściowej. Inną
zwyczajną potrawą, którą uwielbiają moje dzieci jest barszcz czerwony czysty. Gotuję w garnku buraki, które po ugotowaniu obieram
i trę na tarce jarzynowej. W osobnym garnku obgotowuję włoszczyznę z kilkoma grzybkami. Gdy wywar jest gotowy dodaję starte buraki
i jeszcze trochę podgotuję i solę. Następnie odcedzam i czysty barszcz
doprawiam solą (do smaku), pieprzem i wyciśniętym przez praskę
czosnkiem jak również koncentratem burakowym, który można kupić gotowy. Smakuje wybornie!

Pierogi drożdżowe z pieczarkami
Składniki: ciasto: ¾ kg mąki tortowej, 1 jajko, 5 dkg drożdży, 12proc. gęsta śmietana (w ilości niezbędnej do połączenia składników),
sól. Farsz: 1 kg pieczarek, 2 cebule,
pieprz, sól, olej.
Przygotowanie: Składniki na ciasto
połączyć, wyrobić. Ciasto przykryć
ściereczką, żeby odpoczęło. Farsz
można przygotować wcześniej. Pieczarki obrać, drobno pokroić i przesmażyć na oleju. Cebulkę drobno
pokroić, przesmażyć na oleju i połączyć z pieczarkami. Przyprawić solą
i pieprzem. Ciasto rozwałkować,
krążki wykrojone szklanką wypełnić farszem i dobrze zlepić brzegi.
Smażyć na głębokim oleju na złoto-rumiany kolor. Pierogi smakują do wszystkiego, chociaż najlepiej
– z barszczem. W moim rodzinnym domu, podczas wieczerzy wigilijnych, zajada się nimi już trzecie
pokolenie, więc mogę mówić, że są
naszą tradycyjną potrawą. Nie ma
świąt bez pierogów drożdżowych.
O ile ocaleją, pierogi można zamrozić. Odmrożone smakują równie
doskonale.
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Święta

Kolacja wigilijna składa się
z dań tradycyjnych, ale być może
coś z tego Was zainspiruje i pojawi się na Waszym świątecznym
stole...

Monika Tkaczyk, prezes Zarządu
Obiektów Sportowych
Przepis na rogaliki z jabłkami dostałam od mamy, kiedy się wprowadziłam do swojego domu razem
z nowoczesną stolnicą. Było to już
trochę dawno, ale rogaliki zawsze
wychodzą pyszne. Piekę je co roku.
Składniki: 1 kg mąki, 6 jaj (3 całe 3
tylko żółtka), 7 łyżek cukru, 1 kostka drożdży (rozpuścić w 1/4 szklanki mleka), 2 kostki margaryny, ok 2
kg jabłek (szara reneta).
Przygotowanie: Ciasto zagnieść,
odstawić na ok. godzinę w ciepłe
miejsce, żeby wyrosło i potem tylko
wałkować cienko w koło i wycinać
trójkąty, w każdy włożyć kawałek
jabłka. Piec na złoto.

fot.: Wojtek Szwey

Świąteczne
kulinaria
znanych
koszalinianek
Anna Jedlińska, lekarz stomatolog
Świąteczna uczta nie może się obyć
bez czerwonego barszczu, który
chętnie serwuję członkom mojej rodziny z uszkami lub pasztecikami.
Barszczyk czerwony z suszonymi
borowikami i śliwkami
Składniki: 5-6 buraków ćwikłowych,
1 duża marchew, 1 pietruszka , 1
duża cebula, połówka selera, 2 ząbki
czosnku, 7-8 suszonych borowików,
5 suszonych śliwek, ziele angielskie,
pieprz czarny, ziarna kolendry, sok
z cytryny lub ocet winny, sól.
Przygotowanie: Suszone grzyby
i śliwki opłukać, włożyć do osobnych naczyń, zalać wodą i odstawić
na noc do namoczenia. Następnego
dnia ugotować je do miękkości w tej
samej wodzie, odcedzić i oba wywary zachować. Buraki obrać, pokroić w talarki, dodać obrane warzywa
i zalać wywarem z grzybów i śliwek.
Dodać ziele angielskie, pieprz, kolendrę i gotować do miękkości. Dołożyć pokrojone w plasterki grzyby i śliwki i doprowadzić do wrzenia. Odcedzić wywar, przyprawić
sokiem z cytryny lub octem winnym i solą do smaku. Trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia bez słodkich specjałów, które kuszą nas swoim niezwykłym
smakiem i aromatem. Delektujmy
się nimi z radością poddając się magii świąt.

Monika Modła, zastępca
dyrektora Centrum Kultury 105
Zimowa Chatka Puchatka
Składniki: 6 paczek herbatników,
3/4 szklanki cukru pudru, kostka
margaryny, 50 dag półtłustego twarogu, cukier puder, cukier wanilinowy, łyżka kakao, orzechy włoskie, rodzynki, migdały.
Przygotowanie: Twaróg przekładamy do miski dodajemy cukier puder, margarynę, cukier wanilinowy oraz orzechy, rodzynki, migdały
i wszystko razem ucieramy na jednolita masę. Następnie dzielimy na dwie
części i do jednej z nich dodajemy kakao i dokładnie mieszamy. Na blaszce
układamy herbatniki tak aby powstał
prostokąt o długości 6 szt i szerokości
3 szt. Na herbatniki wykładamy połowę masy kakaowej i wyrównujemy
powierzchnię. Następnie układamy
drugą warstwę herbatników i przekładamy jasną warstwą. Po wyrównaniu warstwy kładziemy ponownie herbatniki i nakładamy warstwę
kakaową. Teraz należy przystąpić do
złożenia ciasta tak, by powstał daszek
chatki. W tym celu należy obydwa
dłuższe rzędy herbatników złożyć do
siebie tak, aby ich górne krawędzie
stykały się ze sobą. Ciasto przypomina graniastosłup o podstawie trójkąta. Całość dekorujemy polewą czekoladową oraz posypujemy orzechami
i wiórkami kokosowymi.

Kalendarium sportowe

AZS Koszalin
– koszykówka
— 06.12
Polpharma Starogard Gd.
- AZS Koszalin;
— 14.12
AZS Koszalin - Turów
Zgorzelec, bilety: 35 zł, 25 zł,

Hala Widowiskowo
-Sportowa, ul. Śniadeckich;

— 28.12, 10:00
40-lecie KTS Koszalinianin,
Turniej noworoczny,
IV Turniej Grand Prix Koszalina, wstęp wolny, Hala Kato-

lickiej Szkoły Podstawowej
przy ul. Staszica 38;

Gwardia Koszalin
– piłka ręczna

— 20.12
Start Lublin - AZS Koszalin;
— 28.12
AZS Koszalin - MKS Dąbrowa
Górnicza, bilety: 35 zł, 25 zł,

— 06.12, 15:00
Gwardia Koszalin - Energetyk
Gryfino, wstęp wolny, Hala

Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;

— 13.12, 15:00
Sambor Tczew - Gwardia
Koszalin;

KTS Koszalinianin
– tenis stołowy

AZS Politechnika
– piłka ręczna

— 06.12, 10:00
KTS Koszalinianin – LUKS Top
Wierzbięcin, wstęp wolny,

— 06.12, 12:00
UKS PCM II Kościerzyna
- AZS Politechnika
Koszalińska;

— 27.12, 10:00
KTS Koszalinianin - TTSV 90
Neubrandenburg, wstęp wol-

Biegi

Hala Katolickiej Szkoły Podstawowej przy ul. Staszica 38;

ny, Hala Katolickiej Szkoły
Podstawowej przy
ul. Staszica 38;

Gwardia przy ul. Fałata 34;

— 27.12, 12:00
VI Bieg Sylwestrowy, Hala

Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;

Czy wiesz, że w naszym mieście zarejestrowanych jest dwudziestu pięciu profesjonalnych
graczy popularnej gry barowej dart - w Polsce bardziej znanej pod nazwą lotki bądź rzutki?
Nie wiadomo do końca, kto wymyślił tę grę. Sam pomysł prawdopodobnie pochodzi od przekroju poprzecznego drzewa, lecz
niektóre zapiski historyczne sugerują, że pierwszymi tablicami
do darta były spody beczek do
wina. Spekuluje się, że narodził
się wśród znudzonych wojowników w przerwie między kolejnymi bitwami. Żołnierze rzucali krótkimi strzałami w przekrój
pnia drzewa. Kiedy kora schła,
pęknięcia tworzyły „pola”.
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Polecamy sport

Lotką do tarczy
Tablicę ze współczesną, najbardziej oficjalną
numeracją pól można poznać po tym, że trójkątne
pole najwyżej punktowane (20 punktów) znajduje
się na samej górze. Przez wiele lat w różnych miejscach świata używano różnych kombinacji numerowania pól. Numeracja współczesna została
wprowadzona przez Briana Gamlina w 1896 roku.
Jest ona tak skonstruowana, by jak najbardziej karać niedokładność graczy. Jej wadą jest jednak to,
że najbardziej opłaca się rzucać w lewą jej część,
w okolice pola z numerem 14, ze względu na to, że
daje to największe prawdopodobieństwo trafienia
w wysoko punktowane pola. Tę strategię preferują
szczególnie początkujący gracze.
Dart jest zarówno sportem zawodowym, jak
też tradycyjną lokalową rozrywką, bardzo popularną w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii,
krajach skandynawskich czy Stanach Zjednoczonych. Natomiast w naszym kraju dart, z każdym rokiem zyskuje na popularności. Aktual-

nym mistrzem Polski jest Krzysztof Chmielewski z Gdańska, który w listopadzie brał udział
w Mistrzostwach Koszalina, zajął wtedy odległe piąte miejsce. Warto dodać, że w tych zawodach triumfował inny reprezentant Polski - Bartosz Wieczorek.
W Koszalinie odbywają się regularne,zaliczane do ogólnopolskiej klasyfikacji turnieje.
Wszystkie zawody odbywają się w klubie "Wiking" przy ul. Władysława IV 101. Do dyspozycji
zawodników jest tam sześć profesjonalnych tarcz.
Grać w "lotki" można tam nie tylko w czasie zawodów, tarcze są dostępne dla wszystkich chętnych w godzinach otwarcia klubu. ■ (RB)

Nocna ściema

Polska - Luksemburg 100-64

Hity
sportowe

2014

Polska - Hiszpania 3-1
(25-19)(24-26)(25-18)(25-21)

AZS Koszalin - Czarni Słupsk
76 - 68

Energa AZS - Pogoń Baltica
26-23 (12-13)

Postać

fot.: Izabela Rogowska
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Recyklingowa Beata
Wszyscy jesteśmy wyposażeni w te same zmysły,
ale są osoby szczególnie wrażliwe na piękno i brzydotę wokół nas. Część z nich zostaje artystami. Beata
Jasionek od wielu już lat wyczarowuje swoje światy
w różnych miejscach, ostatnio na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, między innymi jako scenograf w bajkach dla dzieci.
W podstawówce pochłaniał ją sport, ale któregoś
razu, w ósmej klasie, na ulicach Koszalina zobaczyła grupę niesamowicie kolorowej młodzieży. W czasach wczesnego Gierka był to widok jak z bajki, bo
w sklepach dominowała szarzyzna. Okazało się, że
to młodzież z Liceum Plastycznego, która sama sobie
szyła i farbowała ciuchy. Był to dla Beaty wystarczający powód, żeby stać się jedną z nich. Chodząc na
zajęcia, starała się znaleźć coś wartościowego dla siebie samej. – Mam wrażenie, że zostało mi to do dzisiaj – śmieje się Jasionek – często nie umiem się zdecydować na jakiś styl czy trend, i każda moja realizacja
jest trochę „z innej operetki”. Potem przyszedł czas na
rodzinę i dzieci. Wreszcie namówiona przez współwłaściciela koszalińskiej fabryki zabawek „Kolor
Plusz”, przez rok projektowała dla niej różne stwory.
Z jednym z nich, dokładnie ze smokiem, pojawiła się
któregoś dnia w BTD i zaproponowała ówczesnemu

dyrektorowi Józefowi Skwarkowi współpracę. Ten
zgodził się i tak od kilkunastu już lat, początkowo
jako plastyk, z czasem kostiumolog i scenograf wymyśla od podstaw teatralne światy. Każda nowa kreacja wzbudza w niej pewien niepokój, ale bardzo lubi
swoją pracę. Szczególnie dużo satysfakcji ma z reakcji dzieci. Jej dziełem była scenografia do trzech teatralnych bajek: „Calineczki”, „Carskiego syna”
i „Pippi Pończoszanki”. Kiedy podczas spektakli
podpatrywała jak jej świat działa na najmłodszych
widzów, nie ukrywała dużego zadowolenia. Z „Calineczką” wiąże się kolejny istotny element jej artystycznego działania. Jest nią zbieractwo. W teatralnych szafach gromadzi od lat różne, niepotrzebne
już innym rzeczy i używa ich potem do budowania
elementów scenografii, ubiorów czy też do tworzenia eksponatów „Intymnej wystawy”, którą można
było oglądać w Centrali Artystycznej. Dominowały na niej małe instalacje powstałe z porzuconych lalek, zwierzątek, zegarków i innych przedmiotów towarzyszących kiedyś ludziom, a dziś ożywione nową
niezwykłą konfiguracją. Także scenografia do baśni
Andersena niemal w całości zebrana została na złomowisku. Zatem Beata Jasionek to twórca nieszablonowy i nowoczesny, bo recyklingowy. ■ (KG)

Pozarządowy Koszalin

Ważny moment dla koszalińskich
organizacji pozarządowych
2014 rok przyniósł ważne zmiany dla rozwoju pozarządowego Koszalina. Pracownia Pozarządowa wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska i gminą miasto Koszalin zrealizowała szereg działań na rzecz koszalińskich stowarzyszeń
i fundacji. Teraz nadszedł czas na wytyczenie kierunków dalszego rozwoju sektora pozarządowego w naszym mieście. – Chcemy stworzyć w Koszalinie warunki sprzyjające powstawaniu i działaniu organizacji obywatelskich – mówi Monika
Widocka z Pracowni Pozarządowej. Rozpoczynają się prace nad dwoma istotnymi aktami
prawnymi – Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Miasto Koszalin z organizacjami pozarządowymi oraz, po raz pierwszy – Programem
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie.
Organizacje pozarządowe, nieformalne grupy mieszkańców, wolontariat – to tylko niektóre formy działań takiego społeczeństwa. Obecnie
mamy okazję – my, czyli wszyscy aktywni członkowie społeczności naszego miasta – do stworzenia
podstaw dalszego rozwoju sektora obywatelskiego i pozarządowego w Koszalinie, wytyczenia naj-

ważniejszych celów dla wzmacniania tego rodzaju
aktywności mieszkańców – mówi Łukasz Cieśliński, prezes Pracowni Pozarządowej. – Nie chcemy
kreować tego rozwoju samodzielnie, w gronie kilku
podmiotów; chcemy zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu, grup nieformalnych, radnych do wspólnej dyskusji o przyszłości społeczeństwa obywatelskiego, o jego znaczeniu
dla rozwoju Miasta. Chcemy też tworzyć dokumenty „żywe” – oparte na rzeczywistych potrzebach i oczekiwaniach, takie, które w najbliższych
latach będą rzeczywiście wdrażane i wykorzystywane do planowania działań przez kilkaset organizacji działających w naszym mieście.
Udział w pracach nad dokumentami daje
możliwość wpływu na powstające rozwiązania,
szansę poznania innych przedstawicieli organizacji oraz zdobycia nowej wiedzy o funkcjonowaniu
organizacji. Chętni do włączenia się w proces planowania rozwoju sektora pozarządowego w Koszalinie powinni zgłosić się do Agnieszki Kryczyńskiej z Pracowni Pozarządowej drogą mailową: agnieszka.kryczynska@pracowniap.org.pl
lub telefoniczną: 94 340 35 23. ■ (MW)

— 5.12 - Koncert charytatywny na rzecz samotnych matek w Filharmonii
— 6.12 - „Cudowna lampa Aladyna” PREMIERA w BTD
— 14.12 - Jarmark jamnenski, Muzeum
— 31.12 - Sylwester z Kasią Kowalską

